10 MITT I SÖDERORT SKÄRHOLMEN 1 OKTOBER 2019
www.mitti.se/skarholmen

MITT I SAMTIDNING 1 OKTOBER 2019 55
www.mitti.se/Samtidning

Gör din röst hörd
– här och på mitti.se
Välkommen till din egen sida.
Skriv om något som gör dig glad,
upprörd eller fundersam. Eller
varför inte hylla en hjälte? Skriv din
insändare eller debattartikel i webbformuläret på mitti.se/insandare
◗ Skicka gärna med bilder! Ditt inlägg
får max vara 2 000 tecken och svaren
1 200 tecken. Redaktionen förbehåller
sig rätten att redigera i texten.
◗ Även om du skriver under signatur
vill vi ha namn och kontaktuppgifter.
Anonyma insändare publiceras inte.
Redaktionen ansvarar inte för insänt,
ej beställt material.
◗ Har du frågor? Insändarredaktionen
har telefontid måndag–onsdag klockan
13–16. Telefon: 08-550 550 80.

På mitti.se kan du ta del
av den lokala debatten.

Insänt

Jag som bara ville
njuta av min cigarett
l Tänkte gå ut på balkongen för att njuta av frid, fågelkvitter och naturens dofter
tillsammans med min cigarett. Men vad händer?
Från alla balkonger hörs
skrammel av porslin och
glas, störande matos och
kaffelukt, ett högljutt
telefonsamtal
där jag
får ta
del av mina grannars
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GGDebatt

Min son kommer
inte att ränna
runt och klottra
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l Jag läser om gråtande
mammor som saknar sina
mördade söner.
Det är en enorm tragik
att få sitt barn mördat. Men
varje gång jag läser dessa
artiklar tänker jag: varför?
Min son kommer garanterat inte att skjutas på en
parkeringsplats med droger
i fickan. Han kommer inte
heller att ränna runt på nätterna och klottra.
Det handlar mycket om
uppfostran och att ta sitt
föräldraansvar.
Skulle han plötsligt röra sig med stora summor
pengar, bära märkeskläder
med tveksamt ursprung, eller hänga med ”kompisar”
som ger fel vibbar då kliver
jag in direkt.
Att gråta ut i en tidning i
efterhand är ett misslyckande som förälder.

Signaturen Hasse
efterlyser föräldraansvar.

En majoritet av skjutna/
mördade ungdomar har varit involverade i narkotikahantering. Det finns således
ett tydligt orsakssamband
mellan att langa droger och
att bli mördad. Jag förväntar
mig inte att föräldrar är experter på kausalitet, men att
man ältar konsekvenserna
och helt undviker orsaken
är förbryllande. Inte ens tidningarna tar denna diskussion om orsak och verkan.
Säljer man inte droger då
minskar risken att bli mördad. Vem förstår inte det?
Om alla förstår det
självklara, varför tar
föräldrar inte sitt an
svar för uppfostran?
Varför lär de inte sina
barn att skilja på rätt
och fel? Varför skrivs
det inte om denna själv
klarhet?
Föräldrarna ansvarar för
uppfostran, det gör inte skolan eller (den uppeldade) fritidsgården.
Det är ”världens finaste
pojkar” som mördas, men
att många av dem fanns
med i vapen- och drogärenden hos polisen nämns inte.

Skriv
kort
Då
ökar
chansen
att ditt
inlägg
kommer
med.

Hasse

Irriterande?

insänt

INSÄNT

De dör för vår
bekvämlighets skull
l Vi ser inte, vi hör inte, vi känner inte
doften av våld och död när vi köper
kött, ost, mjölk och ägg i affären.
Vi ser inte en unge, en mor, en levande varelse som dog för vår bekvämlighet och våra smaklökars skull.
Vi ser en ingrediens, en produkt, en
sak, som vi stoppar i vår kundvagn.
Men vet att varje ostskiva, varje paket köttfärs, varje ägg kommer från en
kännande individ som, precis
som du och jag,
kunde känna glädje, kärlek, smärta och
ångest, och som ville
leva för sin egen skull.
TESS HÉRISSON

Eremiten som
tolererar rök

Insänt

Köttförbud är ett
naturligt nästa steg
l Nu när rökning på uteserveringar
förbjudits är nästa naturliga steg ett
köttförbud.
Då köttkonsumtion stämmer in på
alla de kriterier som ledde till rökförbudet är det i konsekvensens namn dags
för lagstiftning emot denna styggelse.
Lukten från köttallrikar får det att vända sig i magen på oss andra. Vad gör att
köttätarna anser sig ha rätten att förstöra kvällen för alla andra sällskap?
Dessutom är köttkonsumtionen ett direkt hot mot planetens överlevnad.
Folkhälsan lider av denna styggelse,
då fetma har sprungit om svält gällande dödlighet. Det är dags att ta fajten
mot den mäktiga köttlobbyn, för min,
din, våra barns och Moder jords framtid! Köttförbud nu!
Björn M

Sluta reta er på barnen
l Jag är uppväxt med en genomgående respekt för äldre. Men var är de äldres respekt för mig och mina barn?
Jag har de senaste veckorna erfarit rejält otrevliga
one-liners från äldre när jag
varit ute med barnen.
Förra veckan klättrade
två barn i ett träd (ett perfekt
klätterträd) när en förbipasserande kvinna grymtar:
”Ta bort barnen från träden,
det är inget klätterträd och
det tillhör föreningen.”
Men kära nå’n. Träd som
träd, och glada barn i trädet förstör väl inte omgivningen?

mest personliga problem,
stojiga barn,och så vidare.
Mitt ljudrum blir kraftigt
kränkt. Smak- och doftsinnet skickas på villovägar.
Jag som bara ville sitta i
tystnad och röka.
Men vi har mer eller mindre frivilligt valt att bosätta
oss i gemenskap, eller
hur?

insänt

Senast i dag satt min
yngsta och inspekterade
en larv på gatan (som för
en gångs skull inte var belamrad med cyklister). Men
det skulle hon inte gjort, för
då kom surtant 2 förbi och
muttrade att vi gick på fel
sida av vägen?!
Har våra äldre för
vandlats till uppnosi
ga tvååringar som ska
bjäbba av sig på allt?
Det gäller inte alla så
klart, men ni där ute som
känner igen er, dags att
muntra upp sig!

Orättvist att små
familjer betalar mer
l Varför ska ensamstående och små
familjer betala högre liter- och kilo
pris än dem som hinner
göra av med storpack med
mat? Det skiljer ofta väldigt mycket.
Att köpa mat i storpack som hinner bli
dåligär slöseri med
mat dessutom.
Undrande

Storpack, inte alltid
så ekonomiskt.

Mamma till glada
utforskande barn

Från Mitt i:s Facebook

G Veckans dikt

Höst
Sommaren har slutat andas
sista sucken blir en höststorm
Kalla fötter ritar nya värmekurvor
slumrande teknik vaknar
Duntäcken som trängs på vinden
singlar sakta ner
MATS HANSSON
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Även på Facebook går debatten het. Här några
röster om att bostadsbyggandet i Stockholmsområdet tvärnitar – trots skriande bostadsbrist.
Vilken jäkla
bostadsbrist!
Bygg en ny stad
någon annan
stans! Alla
kan inte bo i
Stockholm. Alla
grönområden
tas i anspråk!
Trafiken har
fått hjärtin
farkt! Brasilien
byggde en ny
huvudstad. Kan
de så kan Sve
rige också!

Politikerna sviker ungdomar som vill
starta sitt liv och skaffa sitt första
boende, en fantasidröm sedan länge.
Sluta bygga
bostadsrätter,
vi behöver fler
hyresrätter.
En lågkonjuktur
inleds oftast med
just detta scena
rio, att byggan
det av bostäder
minskar.

Ta kontroll över an
drahandsuthyrning
en samt alla ”inne
boende” så kommer
säkert fler bostäder
fram hux flux.
Bostadsbrist?
Skulle nog påstå
att det nya som
byggs är alldeles
för dyrt ...

